
“Поняття, правова природа
“відчуження майна” не
регулюється Законом України “Про
виконавче провадження”. Поняття
“відчуження майна” застосовується до
цього закону лише у розрізі виконання
відповідних судових рішень, а саме
винесення окремих ухвал.

Турбота працівників про  особистий
психічний стан та здоров’я – важлива
навичка в кризовий період воєнного
стану, так як і уміння віднаходити
внутрішній баланс допомагає
працівникам більш ефективно керувати
власними емоціями та поведінкою,
приймати виважені рішення, мати
більшу впевненість у власних силах та
готовність до передбачуваних змін.

Це стало можливим після затвердження
Державною судовою адіміністрацією
нового Порядку надсилання судових
повісток, повідомлень і викликів
учасникам судового процесу в
електронній формі (від 23.01.2023 року)
Судовий виклик буде надсилатись на
месенджер за наявності відповідної
заяви від учасника судового процесу та
технічної можливості.

1 січня 2023 року набрав чинності Закон
про Держбюджет, яким встановлено
основні показники та мінімуми на
поточний рік: 

мінімальна зарплата: у місячному
розмірі — 6700 грн  (у
погодинному розмірі — 40,46
грн);  

Під час проходження військової служби
багато осіб приходять до висновку, що
не готові до такого способу життя, участі
в бойових діях тощо. Тому
непоодинокими є випадки дезертирства
або самовільного залишення військової
частини. В цій статті розберемось в
чому різниця між цими поняттями та яка
за це передбачена відповідальність

ЕТАП 2
Почати процедуру сприяння
повернення дитини
При цьому не можна затягувати з
ініціюванням цієї процедури, оскільки
відповідно до ст. 12 зазначеної
Конвенції визначено, що якщо дитина
незаконно переміщена або утримується
так, як це передбачено ст. 3, і на дату
початку процедур у судовому і
адміністративному органі тієї Договірної
держави, де перебуває дитина, минуло
менше одного року з дати незаконного
переміщення або утримання,
відповідний орган видає розпорядження
про негайне повернення дитини.

У зв’язку із дією на території України
воєнного стану  військовослужбовці
стикнулися із тим, що отримати
відпустку вони мали змогу лише за
сімейних обставин та інших поважних
причин. 

27 січня 2023 року Урядом затверджено
новий Порядок бронювання
військовозобов’язаних за списком
військовозобов’язаних під час дії
воєнного стану. В цій статті детально
про те, на кого поширюється цей
Порядок, які строки відстрочки
передбачені а також в якому випадку
бронювання анульовується.

Процедура призупинення дії трудового
договору відсутня в Кодексі законів про
працю України. Її введено спеціально на
час дії воєнного стану Законом «Про
організацію трудових відносин в умовах
воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136

Нагадаємо, що якщо ви бажаєте
поділитись своїм досвідом та
знаннями  з широким колом юристів
системи БПД і не тільки – то
заповнюйте цю форму. 

У рубриці “Сase-study: практика юристів
БПД” ознайомимось з кейсом Надії
Матвєєвої, юристки Миколаївського
місцевого центру з надання БВПД.
Справа стосується визнання дійсним
договру купівлі-продажу нерухомого
майна. Поділитись успішним кейсом
можна тут

Ознайомимось з кейсом Ольги
Соколенко, юристки Бериславського
місцевого центру з надання БВПД.
Справа стосується захисту права
військовослужбовця на проведення
повного розрахунку при звільненні.
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Проблемні питання відчуження майна: відбулась
практична онлайн-сесія

Координаційним центром з надання правової допомоги, правовим клубом
PRAVOKATOR.Дніпро спільно з Норвезькою радою у справах біженців в Україні було
проведено для правників практичну онлайн-сесію з обговорення проблемних питань
відчуження та примусового вилучення майна. 

Або під час розгляду судами справ про забезпечення позову та винесення
відповідного рішення, державні виконавці застосовують такий захід, як заборона
відчуження, тобто звернення стягнення на відповідне майно або заборона
відчуження безпосередньо такого майна.” – зазначила Дарія Михайленко, головна
спеціалістка відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління
забезпечення примусового виконання рішень Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції України.
Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване
лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі й в порядку,
встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх
вартості. Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням
їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Читати продовження

Відбувся тренінг з психосоціальної підтримки
фахівців системи надання БПД Львівщини

У PRAVOKATOR.Львів відбувся тренінг для працівників системи безоплатної
вторинної правової допомоги Львівщини «Психосоціальна підтримка клієнтів та
працівників системи БПД».
Мета таких тренінгів –  сформувати в працівників навики психосоціальної підтримки
клієнтів, які перебувають у стресі спричиненому складними життєвими обставинами:
вимушеним переселенням, конфліктом, гендерно-зумовленим насильством тощо,
надати  практичні інструменти працівникам як самостійно впоратись з труднощами
психо-емоційного характеру в стресі та подбати про себе під час надзвичайних
ситуацій в умовах війни.
Заплановано проведення п’яти таких заходів. В подальшому цей досвід
планується поширити і на інші області.
Читати продовження

Судові повістки у електронних месенджерах

Орієнтовно з 10 лютого 2023 року учасники судового процесу зможуть отримувати 
судові повістки, повідомлення та виклики на електронні месенджер. Зокрема, мова
йде про найбільш розповсюджений серед користувачів додаток Viber.

Форма заяви надається учаснику судового процесу в суді або самостійно
завантажується ним з офіційної сторінки суду, розміщеної на офіційному веб-порталі
судової влади України. Така заява підписується власноруч або кваліфікованим
електронним підписом учасника судового процесу та подається до суду.
Заява не задовольняється за умови встановлення факту наявності в учасника
судового процесу зареєстрованої офіційної електронної адреси.
У разі подальшого розгляду судової справи судом апеляційної чи касаційної
інстанцій судовий виклик надсилається цими судами на зазначений у заяві номер
мобільного телефону учасника.
Якщо мобільний телефон абонента не прив’язаний до месенджера, повідомлення,
як і раніше, надходитимуть у формі SMS.

Вийшли друга та третя частини підбірки  успішних
практик адвокатів та працівників системи БПД з

трудового права

Пропонуємо ознайомитись із прикладами звернень клієнтів до центрів з надання
БВПД. У підбірці адвокати та працівники центрів з надання БВПД поділились своїми
порадами щодо того, як можна вирішити проблему клієнта та відновити порушені
права у судовий або позасудовий спосіб.
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Статті

Трудові відносини: що змінилося із січня 2023?

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2589
грн.

1 січня 2023 року набрав чинності Закон № 2620  щодо об’єднання Фонду соцстраху
та Пенсійного фонду в одну структуру. 
21 жовтня Президент підписав Закон №  2620-IX “Про внесення змін до Закону
України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (нова редакція)
та інших законодавчих актів України”. Закон прийнято з метою зміцнення фінансової
стійкості та поліпшення надання страхових виплат в системі державного
соціального страхування. 
Читати продовження

Торгівля людьми в умовах війни: як не стати
жертвою?

З початку війни ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми значно підвищився.
Це пов’язано з тим, що частина людей виїхала на тимчасове місце проживання до
Європи, частина переміщена всередині держави, а значна кількість людей
примусово вивезені на територію росії та білорусі. Окрім того, російська агресія та
злочини, вчинені представниками держави-агресора стосовно мирного населення
України, зокрема, їх незаконне утримування, перебування в полоні та використання
у збройному конфлікті, загострили проблему трудової та сексуальної експлуатації
крізь призму ст. 149 Кримінального кодексу України.

Торгівля людьми може відбуватись у різних формах:

трудова експлуатація;

сексуальна експлуатація, використання у проституції та порнобізнесі;

примусове жебрацтво;

примусове втягнення у злочинну діяльність та збройні конфлікти;

торгівля людьми з метою вилучення органів, примусового сурогатного
материнства тощо.

Оскільки торгівля людьми визнана міжнародною проблемою, вона не може бути
розв’язана на рівні однієї України. Така боротьба потребує і національних, і
міжнародних спільних дій та співробітництва – необхідно об’єднаними зусиллями
перервати цей ланцюг насильства.
Читати продовження

Дезертирство та самовільне залишення військової
частини: юридична відповідальність під час війни

Дезертирство – самовільне залишення військової частини або місця служби з
метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на
службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з
лікувального закладу. Варто розрізняти дезертирство та самовільне залишення
частини. Принципова різниця між цими двома поняттями полягає у тому, що при
дезертирстві військовослужбовець має намір ухилятися від військової служби не
протягом певного проміжку часу, (місяця, двох місяців тощо, тобто не тимчасово), а
ухилитися від військової служби взагалі, назавжди.
Дезертирство завжди характеризується прямим умислом.
Читати продовження

Порядок повернення дитини, яку незаконно вивезли за
кордон

За даними ЮНІСЕФ більше 2 млн дітнй виїхало за кордон спочатку війни. В деяких
сім’ях таке рішення було прийнято батьками спільно, проте є і такі випадки, коли
один з батьків (чи законних представників) не має інформації про місце перебування
дитини за кордоном. Що робити в таких випадках ?
ЕТАП 1

зібрати всю інформацію про незаконне вивезення неповнолітньої особи та
обставини, за яких воно відбулося;

опитати своїх родичів, знайомих, сусідів щодо відомих їх обставин вивезення
дитини/дітей;

якщо немає точної інформації чи знаходиться дитина за кордоном чи в
Україні, то можна також звертатися до поліції, яка відповідно до покладених
на неї завдань розшукує осіб у випадках, визначених законом;

звернутися до Державної прикордонної служби за інформацією чи
перетинала дитина український кордон. Якщо так, то коли, через який пункт
пропуску, з ким та за якими документами.

Заявник має подати до Міністерства юстиції України або до центрального органу
будь-якої іншої держави (яка учасницею зазначеної Конвенції) заяву про сприяння
поверненню дитини з-за кордону на територію України або заяву про забезпечення
реалізації права доступу до дитини.
Читати продовження

Відпустка для військовослужбовців в період воєнного
стану

Проте, 23 грудня 2022 року  набрав чинності Закон  «Про внесення зміни до пункту
18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», яким військовослужбовцям було надано
право на відпустку в особливий період  під час дії воєнного стану.
Згідно з пунктами 17 та 19 статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей” в особливий період з моменту
оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття
рішення про демобілізацію надаються відпустки:

військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби,
надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового,
матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на
оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. 

Читати продовження

Новий порядок бронювання військовозобов’язаних

Цей порядок поширюється на військовозобов’язаних за списками
військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на
воєнний час, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування
зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні
завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених
мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво
товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення
потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для
функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в
особливий період.

Читати продовження

Поради від PROфі

PRO призупинення трудового договору та звільнення
в умовах воєнного стану

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем
забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання
роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку зі збройною агресією проти
України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати
обов’язки, передбачені трудовим договором
Про підстави та порядок призипунення дії трудового договору розповідає Валентина
Волік, заступниця директора Конотопського місцевого центру з надання БВПД у
продовженні статті.

PRO правову допомогу потерпілим від домашнього
насильства

Однією із найпоширеніших форм порушення прав людини є домашнє насильство.
Домашнє насильство в умовах воєнного стану, на жаль, залишається  поширеним
явищем, і є більш небезпечним, ніж у мирний час. Постраждалими від домашнього
насильства можуть бути, як жінки, так і чоловіки, а також діти незалежно від статі.
Детально про домашнє насильство, його види, відповідальність та способи захисту
й шляхи отримання правової допомоги, розповідає Ольга Вуколова, завідувачка
сектору «Великомихайлівське бюро правової допомоги» Роздільнянського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Конфлікт – зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє
загострення суперечностей, що може призвести до активних дій усіх осіб, що
залучені до конфлікту. Ескалація конфлікту може призвести до насильства, але так
стається не завжди. 
Насильство – результат свідомих дій кривдника, які можуть бути підкріплені
агресією та бажанням завдати шкоди, а не прагненням вирішити конфліктну
ситуацію.
Читати продовження статті

Case-study: практика юристів БПД

Case-study: практика юристів БПД. Визнання дійсним
договору купівлі-продажу нерухомого майна

Фабула справи
У грудні 2021 року до Миколаївського місцевого центру з надання БВПД звернулась
малозабезпечена особа для отримання правової допомоги у зв’язку зі смертю
чоловіка та неможливістю оформлення спадщини. Ще в грудні 1997 року вона з
чоловіком купили 50/100 часток житлового будинку за договором купівлі-продажу
нерухомого майна, укладеним на товарній біржі, однак нотаріально його не
посвідчили. Після смерті чоловіка жінка звернулась до приватного нотаріуса щодо
видачі свідоцтва про право на спадщину, проте, нотаріус відмовив в оформлені
спадщини та надав роз’яснення про необхідність нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу нерухомого майна.
Читати продовження

Case-study: практика юристів БПД. Захист права
військовослужбовця на проведення повного

розрахунку при звільненні

Фабула справи
Військовослужбовець перебував на військовій службі за контрактом на посаді
діловода служби захисту інформації військового комісаріату. В день звільнення
роботодавцем не було виплачено грошове забезпечення за останній місяць роботи,
одноразова грошова допомога у разі звільнення та компенсація за неотримане
речове майно. В зв’язку з чим, військовослужбовець звернувся за допомогою у
стягненні середнього заробітку у зв`язку з затримкою розрахунку при звільненні.
Читати продовження

Онлайн-навчання

Онлайн-курс “Встановлення юридичних фактів на
тимчасово окупованих територіях”

На платформі дистанційного навчання системи надання БПД відкрито для
проходження онлайн-курс “Встановлення юридичних фактів на тимчасово
окупованих територіях”.
Які теми входять до курсу?

Встановлення факту народження на тимчасово окупованій території;

Встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території;

Встановлення юридичного факту перебування на утриманні та сумісного
проживання;

Підтвердження періодів роботи на тимчасово окупованій території, що
зараховується до стажу роботи.

Онлайн-курс "Відшкодування збитків, завданих
агресією рф"

На платформі дистанційного навчання системи надання БПД
відкрито онлайн-курс “Відшкодування збитків, завданих агресією рф”.

араз все частіше виникають питання, які стосуються збитків, завданих агресією РФ,
особливо щодо їх фіксування та відшкодування. На даний час суттєво збільшується
кількість знищеного або пошкодження майна, а також звернень до системи
безоплатної правової допомоги від людей.  В цьому курси ви ознайомитись з
національними та міжнародними механізмами відшкодування шкоди, яка завдана
внаслідок збройного конфлікту.
Які теми входять до курсу?

Міжнародне гуманітарне право як lex specialis по відношенню до
Міжнародного права прав людини;

Руйнування власності внаслідок обстрілу та обов’язок відшкодування збитків,
завданих агресією РФ;

Відповідальність за руйнування власності;

Національні і міжнародні механізми відшкодування шкоди, завданої
порушенням законів війни;

Особливості збирання доказів та доказування.

Спікерка: Валентина Волік, заступниця директора Конотопського місцевого центру з
надання БВПД.
Питання, які розглядаються:

Продовження повторної інвалідності в умовах воєнного стану.

Особливості призначення чи продовження виплат пенсії та соціальної
допомоги під час воєнного стану.

Строки дії індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.

Корисні матеріали

20 важливих правових позицій Верховного Суду у 2022
році

Постанова Верховного Суду від 30 листопада 2022 року у справі №
344/3764/21 (провадження № 61-2466св22)
Від пацієнтів не можна очікувати та вимагати точного володіння медичними
знаннями. У судовому процесі він має право обмежитися доповіддю, що дасть
змогу припустити про порушення з боку обслуговуючого персоналу в силу
наслідків, що настали для пацієнта. Тому, з урахуванням принципу розумності
пацієнту, який звернувся до суду за захистом порушених прав, що полягають у
завданні шкоди здоров’ю, слід тільки вказати на порушення, а далі тягар
доказування покладається на медичну установу чи на лікаря. Вказане не
призводить до порушення принципу диспозитивності судового процесу, а
навпаки – слугує для забезпечення процесуальної рівності сторін.

Постанова Верховного Суду від 1 грудня 2022 року у справі №  580/2869/22
(провадження № К/990/30013/22)
З огляду на запровадження в Україні воєнного стану та для здійснення згідно
із законом заходів загальної мобілізації, виходячи з наявних / обмежених
фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування,
прийняття КМУ рішення щодо тимчасового порядку застосування і розмірів
державних соціальних стандартів та гарантій, що стосується разової
(несистематичної, додаткової до пенсії та інших видів соціальних виплат)
грошової допомоги від держави, ніяким чином не може розцінюватися як
звуження права на соціальний захист.

Постанова Верховного Суду від 19 вересня 2022 року у справі №
521/12324/18 (провадження № 51-5817кмо21)
Якщо особа оскаржує судове рішення, то її апеляційна чи касаційна скарга
обов’язково повинна бути написана саме українською мовою. І така вимога
жодним чином не є перешкодою в доступі до правосуддя та не звужує права
учасників провадження за мовною ознакою, адже їм гарантовано право
користуватися в судовому процесі рідною мовою або мовою, якою вони
володіють, та в разі необхідності – послугами перекладача.

Читати продовження

Мобінг на роботі: види та відповідальність

1 грудня 2022 року Верховна Рада України прийняла закон про мобінг, який
передбачає відповідальність за цькування і приниження на роботі. Мобінг
(цькування) – дії роботодавця або окремих працівників трудового колективу,
спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової)
репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із
застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього
напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу
недооцінювати власну професійну придатність. Людина, яка відчуває приниження і
цькування на роботі, часто не знає, куди звертатися по допомогу. Варто запам'ятати,
що цими питаннями займається Державна служба з питань праці. Повну
інформацію про види мобінгу, відповідальність за його вчинання та алгоритм дій
потерпілого дивіться у відео.

Система надання БПД у мережі
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